In de afgelopen 3 jaar, maar misschien ook wel daarvóór, bent u met de Stichting Dieren Onder Dak in
contact gekomen. Wellicht hebt u een dier van ons geadopteerd, hebt u afstand van een dier moeten
doen of hebben wij u op een andere manier kunnen helpen bij het oplossen van een probleem.
Wij vinden het jammer u nu te moeten berichten dat deze stichting, die volgend jaar oktober haar 35ste
verjaardag zou gaan vieren en waar wij vieren zo lang actief voor zijn geweest en in het bestuur hebben
gezeten, inmiddels is opgehouden te bestaan.
Tijdens de ziekte, maar vooral na het overlijden van onze vroegere voorzitter Loes Rijswijk vonden wij,
4 van de 6 bestuursleden, dat DOD organisatorisch maar ook administratief een ouderwetse en niettransparante koers bevoer.
Dit was naar onze mening één van de redenen dat steeds minder dieren effectief geholpen konden
worden, terwijl de nood, zeker waar het de konijnen en knaagdieren betrof, jaar-in-jaar-uit groter werd.
Wij vonden een verjonging en versterking van het bestuur hard nodig, wilden meer pleegadressen
werven en, toen de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten steeds meer zwerfdieren van straat ging halen,
ons meer gaan richten op andersoortige hulpverlening en vooral ook voorlichting.
Vanaf medio 2010 is met name door de verandering in het coördinatorschap de door ons beoogde
ommekeer langzaam in gang gezet.
Van 5 zijn wij naar bijna 40 pleegadressen gegaan en kunnen nu meer katten en honden opvangen dan
we de laatste jaren deden.
We hebben in 2011 een belangrijk aandeel gehad in de opvang en doorplaatsing van honderden
knagertjes van een inbeslagname (zie pag. 3) en ondervinden veel positieve reacties en hulp bij de
noodopvang van oudere, medische hulp behoevende en getraumatiseerde dieren die veelal worden
aangeboden via de Dierenbescherming Amsterdam, dierenartsen en gezondheidszorginstanties.
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Helaas lukte het niet deze beleidsveranderingen intern door te voeren en er ontstonden steeds grotere
tegenstellingen. Na twee rechtszaken tegen ons vieren (geseponeerd / niet-ontvankelijk verklaard),
konden we als bestuur niet meer verder en hebben we de Rechtbank om haar oordeel gevraagd.
Uiteindelijk is afgelopen juli op last van de Rechtbank het bestuursbesluit genomen DOD op te heffen en
onafhankelijk van elkaar door te gaan.
Sinds half 2010 zorgden wij al voor en plaatsten wij alle DOD-dieren. De verantwoordelijkheid zoals die
in de contracten vastgelegd is, wordt voor al die bij ons bekende dieren uiteraard door onze nieuwe
Stichting DierenVangnet overgenomen.
De financiële controle van de boekhouding van Dieren Onder Dak zal worden gedaan door een door
de Rechtbank aangestelde accountant en een batig saldo zal, na aftrek van alle nog niet betaalde
rekeningen en declaraties, gelijkelijk worden verdeeld tussen de twee nieuwe stichtingen.
Wij hopen maar dat dit spoedig zal gebeuren, aangezien DierenVangnet al vanaf eind juli ook financieel
verantwoordelijk is voor alle dieren uit de DOD-dieradministratie.
Uit de donaties voor afstands- en geadopteerde dieren kunnen we steeds moeilijker onze dierenartsrekeningen betalen . Gelukkig springen onze pleegadressen geregeld bij door extra kosten van
dieetvoer, speeltjes, konijnenhokken en kattenbakken voor hun rekening te nemen.
Toch willen wij vooral dieren zoals Toby, Boris, onze Teddy Widders (zie hierna) kunnen blijven helpen,
maar ook die vele andere dieren en hun baasjes die in acute nood zijn, moeten aan de beurt kunnen
komen en wij hopen uw hulp daarbij te krijgen.
Met onze nieuwe stichting willen wij ons nl. nog veel meer dan voorheen richten op de opvang van
thuisloze of tijdelijk thuisloze dieren die door ons netwerk van pleegadressen in huiselijke omgeving
worden verzorgd zodat er een veilig vangnet ontstaat voor hele jonge of oudere en/of getraumatiseerde
(afstands)dieren die niet of moeilijk in een asiel of pension terecht kunnen.
Omdat er een chronisch gebrek is aan "pension" adressen voor huisdieren van mensen met een klein
inkomen of klein pensioen die acute opvang nodig hebben bij opname in ziekenhuis of verpleegtehuis,
willen wij daar ook meer opvangmogelijkheden voor scheppen en daar hebben we nog meer
pleegadressen voor nodig.
Na het overlijden van hun huisdier missen oudere mensen vaak de gezelligheid, het praatje en het
loopje, maar willen, gezien hun leeftijd, bijna nooit een nieuw dier in huis nemen.
Onze dieren blijven altijd het “eigendom” van onze stichting en wij denken dat veel ouderen, met de
zekerheid van opvang van hun adoptiedier, alsnog een dier in hart en huis sluiten in de zekerheid dat
het nooit aan zijn lot wordt overgelaten of in een asiel terecht komt.
Wij denken dat het mogelijk moet zijn om deze twee groepen “zoekenden” bij elkaar te brengen met als
resultaat dat veel oudere en nauwelijks plaatsbare dieren een fijne oude dag zullen krijgen bij mensen
die het plezier van een huisdier zo niet hoeven te missen.
Vandaar de keuze van onze naam Stichting DierenVangnet
En natuurlijk gaan we door met het opvangen van al die konijnen en knaagdieren, waarvoor veel te
weinig opvangmogelijkheid bestaat.
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5900 verwaarloosde dieren in Veldhoven
Naar aanleiding van een krantenartikel in het AD (zie de link http://www.ad.nl/ad/nl/1008/PlanetWatch/article/detail/577343/2011/04/07/Handelaar-verwaarloosde-duizenden-knaagdieren.dhtml) en een
bericht op een knaagdierenforum waarschuwde één van onze pleegadressen onze coördinator Fina dat in
Veldhoven in een opvang bijna 6000 in beslag genomen dieren binnen twee dagen weg moesten en anders
geruimd zouden worden. Direct stuurden deze twee DOD-ers via onze contacten met andere opvangen meer dan
100 alerts uit en besloten ze de volgende dag zo veel mogelijk dieren op te gaan halen.
Wat zij aantroffen in de opvang was onbeschrijfelijk en met veel moeite lukte het ze meer dan 100 dieren in de
auto te stoppen en tijdelijk onder te brengen. In de dagen en weken daarna kon een groot aantal meegenomen
dieren overgeplaatst worden naar andere opvangen die niet in staat waren geweest zelf naar Veldhoven te rijden.
Ook lukte het hun om voor de andere dieren twee dagen uitstel tot het ruimen te krijgen.
De stichting Dierennoodhulp (http://www.comitedierennoodhulp.nl/) en diverse knaagdierfora en
opvangcentra kwamen direct in actie en na drie dagen heel hard werken bleven er nog 1500 knaagdieren over die
met de geweldige inzet van Stichting Dierenasiels en Internet (http://www.dierenasiels.com) nog een paar
dagen langer in de opvang mochten blijven en tot en met de laatste hamster opgehaald zijn.

Toby is een pas 6 jaar oude kruising Maltezer en heeft geen oogjes meer maar hij is absoluut niet zielig.
Hij had een oogziekte waardoor hij blind werd en altijd pijn aan zijn oogjes had.
Bij zijn vorige baasje kon hij niet blijven omdat hij door één van de andere honden gebeten was.
Er werd een pleeggezin geregeld en al snel kon hij, met financiële steun van de Dierenbescherming Amsterdam,
geopereerd worden, waardoor hij van de pijn af was.
Hij kwam in een pleeggezin in een roedel met twee andere kleine hondjes die hem helemaal accepteerden en zijn
blinde-geleidehondjes werden. Zo leerde hij zich prima redden.
Na enkele maanden vonden we een geweldig adoptiegezin met een hondenmaatje waar Toby inmiddels al weer
geruime tijd zit en alles doet wat andere ondeugende hondjes van zijn leeftijd ook doen.
Hij vindt het heerlijk om met zijn nieuwe baasje heel hard over het strand te rennen en knuffelen is zijn grootste
hobby!
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Wat zien ze er lief uit hè, die kleine konijntjes die op het internet worden aangeboden en vooral de Teddy Widder,
klein, pluizig zacht, net een speelgoed konijntje. Daar bij komt dat ze ook nog eens een zachtaardig karakter
hebben. Snel verkocht dus.
Maar kleine konijntjes worden groot en als het konijn groeit, groeit de vacht ook, van een beetje pluizig naar een
volle langharige vacht.
En dan komen de problemen want als je het dier niet meerdere malen per week kamt en op zijn tijd een trimbeurt
geeft, gaat de vacht onherroepelijk klitten, vervilten, er komt vuil en urine tussen, de huid krijgt geen lucht meer
en er wordt constant aan getrokken waardoor er wondjes, smetplekken en urinebrand ontstaat, wat je niet ziet
omdat het onder een klit zit. Als de dieren dan ook nog buiten gehouden worden, komen er vliegen op af die eitjes
leggen in de viezigheid en voor je het weet kruipen er maden uit en wordt je konijn levend opgegeten. Of men
denkt het dier zelf wel te kunnen knippen of scheren waardoor er flinke wonden ontstaan omdat de vervilting tot
op de huid zit en er geen doorkomen aan is als je geen ervaring hebt.

Even naar de dierenarts waar het dier onder narcose getrimd moet worden kost al gauw € 70,-. Daarvoor kun je
drie of vier Teddy’s kopen en dan doet men dus liever afstand van het dier.
Of, erger, laat het dier in de vrije natuur los, waar het geen schijn van kans heeft om te overleven!
Dat is de prijs die dat lieve konijntje moet betalen voor zijn schattige uiterlijk. Het jaar is nog niet om, maar we
hebben al heel wat verwaarloosde Teddy’s binnengekregen, de een nog erger dan de ander.
U kunt er over lezen op http://www.facebook.com en op onze site http://www.dierenvangnet.nl onder
het kopje Nieuws,
Laat u extra goed voorlichten als u erover denkt om een Teddy of een ander dier met een langharige vacht aan te
schaffen. En, neem er één van een opvang, u krijgt dan goede voorlichting en u kunt altijd aankloppen voor advies
en hulp bij de verzorging en vragen over huisvesting van de dieren.

Wat zijn ze mooi en lief hè . . . als ze tenminste dankzij veel tijd en best wel veel geld een goede verzorging krijgen
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